
Звіт керівника

КНП «Дніпровський центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2» ДМР за 2019 рік

Основні види діяльності КНП «Дніпровський центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2» ДМР у звітному 2019 році були спрямовані на виконання договору с ЮСУ 
Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 2019 рік і 
Договору з ДОЗИ ДМР Про медичне обслуговування населення за 2019 рік, завдань і 
заходів Комплексної програми «Здоров’я населенням. Дніпра» на 2018-2022 рр., 
затвердженої рішенням міської ради від 24.10.2018 р. №11/36 іпрограми надання 
паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки, затвердженої 
рішенням Дніпровської міської ради від 15.11.2017 р.

Виконання:
У 2019 році були отримані кошти у розмірі 45 679,6 тис. грн.:

- 34 050 тис. грн. від НСЗУ;
- 11349,6 тис. грн. від міського бюджету на виконання комплексної програми «Здоров’я 
населення» та програми паліативної допомоги;
- 250,0тис. грн. надходження від розміщення коштів на депозитному рахунку;
- 30,0 тис. грн.. надходження від надання приміщень в оренду.

Видатки за рахунок коштів НСЗУ, відсотків від депозиту та надходжень від 
орендної плати наступні:

1. На заробітну плату та нарахування оплату праці -  27 580 тис. грн. (80 % від 
загальної суми). У в 2019 році - 187 осіб (з них 19 осіб - у відпустці по догляду за 
дитиною), у тому числі 75% складають медичні працівники. Заробітна плата у лікарів 
збільшилась від 30% до 200% (у середньому на 86,3%) і таким чином склала від 10500 
грн. до 20000 грн., а у молодших спеціалістів з медичної освітою в середньому - на 33%, 
що склало від 7000 грн. до 12000 грн.

2. На придбання предметів, матеріалів та обладнання на суму 919,4 тис. грн. (2,7 % 
від загальної суми), з них: канцелярські товари, медичне обладнання (апарати Ротта з 
таблицями, гігрометри, опромінювані бектерицидні 2-х лампові, деструктори голок), 
протипожежне обладнання, холодильники, водонагрівачі, будівельні матеріали, 
господарчі товари та інше.

3. На медикаменти та товари медичного призначення -1191,8 тис. грн. (3,5 % від 
загальної суми) з них: невідкладна допомога, дезінфікуючі засоби, реагенти, тест-смужки, 
ЕКГ папір, скарифікатори, шпателя, шприци, рукавички, серветки спиртові, вата медична, 
безконтактні термометри, лабораторний посуд та інше.

4. На оплату послуг (крім комунальних) - 544,8 тис. грн. (1,6 % від загальної суми), 
а саме: програмне забезпечення, послуги зв'язку та інтернету, вивіз сміття, охоронні 
послуги та протипожежне спостереження, послуги метрології, утримання прибудинкової 
території та інше.

5. На придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 578,8 
тис. грн. (1,7 % від загальної суми), а саме: кондиціонери, електрокардіографи, очні 
тонометри, кисневі концентратори та інше.

6. На поточні ремонти - 681 тис. грн. (2 % від загальної суми) з них: поточний 
ремонт ганку, пандусу та фасаду на вул. Гладкова,22, ремонті роботи в процедурному 
кабінеті, ремонті роботи в кабінетах сімейних лікарів(4 кабінети); заміна вікон на 
пластикові у кількості 19 шт.

На виконання комплексної програми соціального захисту інвалідів «Турбота» та 
учасників війни програми «Ветеран» у 2019 році забезпечено 88 осіб з інвалідністю та 
ветеранів війни засобами для самообслуговування (підгузки, сечоприймачі, калоприймачі)



на суму 387108,0 грн., паліативним хворим на суму 52817,0 грн. слуховими апаратами на 
суму 23840,0 грн.

Видатки на закупівлю матеріалів для проведення поточних ремонтів власними 
силами становили -  12,7 тис.грн (придбання матеріалів для заміни дверей, обшивки 
гіпсокартоном, шпаклювання та фарбування стін, заміни сантехніки, заміни 
електропроводки).

Станом на 01.01.2020 планується залишити кошти у сумі 2588,7 тис. грн. (8,5 % від 
загальної суми) на рахунку з метою вчасної виплати заробітної плати у січні 2020 року.

Витрати на монтаж і наладку охоронної сигналізації в амбулаторіях №№ 3,5,6 
становили -  109,0 тис.грн. Встановлення охоронної сигналізації призвело до економії 
коштів фонду заробітної плати у розмірі - 625,5 тис.грн на рік за рахунок скорочення 15,0 
ставок посад сторожів.

Фактичне об’єднання АЗПСМ №1 та АЗПСМ №2 в 2019 році призвело до економії 
коштів фонду заробітної плати у розмірі -  276,7 тис.грн. (за рахунок економії на заробітну 
плату завідувача, старшої медичної сестри та реєстратора медичного).

Загальна економія в 2019 році склала 793,2 тис. грн..
Видатки за рахунок надходжень міського бюджету наступні:

1. Оплата праці та нарахування на заробітну плату - 756,9 тис. грн. (мотивація
тренерів, преміювання до Дня медичного працівника, оплата праці лікарів- 
інтернів).

2. Предмети та матеріали - 330 тис. грн. (придбання паперу для укладання 
декларацій з лікарями, матеріалів на проведення ремонтів холу та пандусу 
АЗПСМ №1-2 (просп. Б.Хмельницького, 19) та матеріалів для улаштування 
пандусу АЗПСМ №6 (вул. Сурикова, 36) власними силами.

3. Медикаменти та медичні матеріали -  1 826,8 тис. грн. на виконання програмних 
заходів (придбання тест - систем та витратних матеріалів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень, закупівля вакцини для профілактики грипу у медичних 
працівників, придбання туберкуліну, слухових апаратів ветеранам та інвалідам, 
забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів засобами реабілітації для використання в 
амбулаторних умовах, забезпечення паліативних хворих технічними засобами 
реабілітації для використання в амбулаторних умовах, придбання ліків для хворим 
з певними категоріями захворювань (муковісцидоз, епілепсія, нецукровий діабет, 
міастенія, бронхіальна астма, цукровий діабет, хворі що перебувають на 
амбулаторному гемодіалізі).

4. Продукти харчування -  239,1 тис. грн. (придбання молочних сумішей для 
малозабезпечених дітей та дітей, народжених від ВІЛ інфікованих матерів, 
придбання спеціалізованого харчування дітям, хворим на фенілкетонурію).

5. Оплата послуг (крім комунальних) -  3211,3 тис. грн. (послуги спеціалізованого 
санітарного транспорту, оплата мобільного зв’язку, обслуговування принтерів).

6. Комунальні послуги -  1487,9 тис. грн..
7. Інші виплати населенню -  3131,6 тис. грн. згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення за певними категоріями населення».
Всі видатки використали в повному обсязі.

О.П.Ральченко


